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POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 
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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje 
občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 
in 20171 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) Občini Radovljica 
(v nadaljevanju: občina) izreklo mnenje s pridržkom. 
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od občine zahtevalo 
predložitev odzivnega poročila. 
 
Občina je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo2. V odzivnem 
poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Ciril Globočnik, župan občine, je 
predstavljen popravljalni ukrep. 
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanega popravljalnega ukrepa. 
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje, 
• povzemamo popravljalni ukrep in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa. 

 
 
 
  

                                                      

1  [URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2020/OSvet/Radovljica/OSvet_RadovljicaPP15-
17_RevizijskoP.pdf], 23. 10. 2020. 

2  Št. 006-0001/2017-80 z dne 21. 10. 2020. 
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2. NEPRAVILNOST IN POPRAVLJALNI UKREP 
2.1 Izplačila članom občinskega sveta za opravljanje funkcije 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.1.2.1.a revizijskega poročila je navedeno, da je občina za udeležbo na sejah občinskega sveta in 
delovnih teles občinskega sveta v letu 2015 izplačala 6 članom občinskega sveta v skupnem znesku 
2.863 EUR več (od 177 EUR do 1.141 EUR na člana), v letu 2016 je izplačala 2 članoma občinskega sveta3 v 
skupnem znesku 737 EUR več, v letu 2017 pa 1 članu občinskega sveta4 v znesku 118 EUR več, kot je 
znašala zakonsko določena meja 7,5 % letne plače župana, kar je bilo v neskladju s šestim odstavkom 
34.a člena Zakona o lokalni samoupravi5. 
 
Naveden je tudi ukrep občine, da je 11. 7. 2019 pri izplačilu sejnin za leto 2019 naredila poračun dela 
preveč izplačanih sejnin v letih 2015 in 2016 v skupnem znesku 2.219 EUR. 
 
Občina je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je od 2 članov občinskega sveta zahtevala še vračilo 
preveč izplačanih sejnin v skupnem znesku 1.499 EUR. 

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Občina je 9. 10. 2020 pri izplačilu sejnin za tretje tromesečje leta 2020 za 2 člana občinskega sveta naredila 
poračun dela preveč izplačanih sejnin v letih 2015, 2016 in 2017 v skupnem znesku 566 EUR. Občina je 
12. 10. 2020 oba člana občinskega sveta obvestila o poračunu dela preveč izplačanih sejnin v letih 2015, 
2016 in 2017 s sejninami za tretje tromesečje leta 2020, za vračilo še preostalega dela preveč izplačanih 
sejnin v letih 2015, 2016 in 2017 pa jima je 14. 10. 2020 izstavila zahtevka z rokom vračila 13. 11. 2020. 
 
1 član občinskega sveta je 19. 10. 2020 dal soglasje, da mu občina do končnega poplačila tudi preostali del 
preveč izplačanih sejnin v letih 2015, 2016 in 2017 poračunava s sejninami, obračunanimi v nadaljevanju 
mandata. 

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 

 

 

                                                      

3  2 izmed 6 članov občinskega sveta, ki so prejeli preveč izplačane sejnine že v letu 2015. 
4  1 izmed 2 članov občinskega sveta, ki sta prejela preveč izplačane sejnine že v letu 2016. 
5  Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO. 
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3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM 

UKREPU 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti 
poslovanja Občine Radovljica v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za 
reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 izdelala Občina Radovljica. 
Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdil Ciril Globočnik, župan 
občine, verodostojno. 
 

Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa in 
predložene dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko 
podamo oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa. 
 
Ocenjujemo, da je izkazani popravljalni ukrep, predstavljen v točki 2.1, ki ga je sprejela Občina Radovljica 

za odpravo nepravilnosti, zadovoljiv. 

 

 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Občini Radovljica, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 
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Bdimo nad potmi
javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije 
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si
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